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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. znovu vyjadřuje podporu ambiciózním cílům obsaženým ve směrnicích tvořících 
balíček předpisů v oblasti obrany, které byly zavedeny v souvislosti s finanční 
a hospodářskou krizí v roce 2008, zejména další integraci dodavatelského řetězce EU 
v sektoru obrany a zvyšování vzájemné důvěry mezi členskými státy, transparentnosti, 
míry rovného zacházení a celkové konkurenceschopnosti evropského obranného 
průmyslu; domnívá se, že by se tím vyřešily stávající nedostatky operační schopnosti 
v oblasti obrany a zajistilo by se, že EU by se mohla spolehnout na dostatečné 
a strategické schopnosti, zvýšit interoperabilitu, zhospodárnit výdaje na obranu a lépe 
využívat peníze daňových poplatníků tím, že se omezí zdvojování, roztříštěnost 
a nadměrná průmyslová kapacita a posílí se konkurenceschopnost silné, inovativní 
a odolné evropské technologické a průmyslové základny obrany a dobře fungujícího, 
spolehlivého, otevřeného, konkurenceschopného, moderního, odolného a efektivního 
evropského trhu s obranným vybavením; vyjadřuje pevné přesvědčení, že členské státy 
musí zlepšit své obranné schopnosti a kapacity, a považuje účinné provádění uvedených 
směrnic za krok směrem k naplnění ambice EU, kterou je strategická autonomie 
a evropská obranná unie, a to při plném respektování jejích spojenectví a partnerů, dále 
za prostředek k posílení její mnohostranné činnosti a za prvek nezbytný k rozvoji 
evropského obranného průmyslu a jeho bezpečnosti a schopnosti bránit se proti 
současným a budoucím hrozbám; zdůrazňuje, že směrnice by mohly zvýšit soudržnost 
evropské obranné politiky za předpokladu, že členské státy budou mít společnou vizi 
a společný strategický plán pro evropské obranné iniciativy;

2. zdůrazňuje pokrok, na který poukázala Komise ve svých hodnotících zprávách z roku 
2016 a výzkumná služba Evropského parlamentu ve své studii ze dne 19. října 2020, 
z nichž vyplývá, že obě směrnice přispěly k otevření vnitřního trhu v odvětví obrany 
a znamenaly pokrok na cestě k dokončení vnitřního trhu se zbožím a službami v oblasti 
obrany, ale že je zapotřebí podstatně většího pokroku; vyzývá k vypracování 
aktuálnějších hodnocení, neboť nedostatek spolehlivých, přesných a úplných údajů 
o používání obou směrnic brání subjektům s rozhodovací pravomocí a příslušným 
zúčastněným stranám v tom, aby plně posoudily jejich provádění a zapojily se do 
smysluplného procesu za účelem vytvoření účinného, odolného a moderního 
evropského trhu s obranným vybavením, a znemožňuje transparentnost a kontrolu; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily kvalitní údaje o uplatňování obou směrnic 
a aby zvážily vytvoření zvláštních statistických klasifikačních kódů, které by umožnily 
měřit, jak se vyvíjí struktura evropského obranného průmyslu, a posoudit evropeizaci 
hodnotového řetězce v oblasti obrany; vyzývá členské státy, aby obě směrnice provedly 
a uplatňovaly v plném rozsahu, a Komisi k zajištění toho, aby byly její pokyny pro 
výklad důsledně a plně uplatňovány a vymáhány, aby se zabránilo nejednotnému 
uplatňování členskými státy, a to i využitím řízení o nesplnění povinnosti; doufá, že 
vytvoření generálního ředitelství Komise pro obranný průmysl a vesmír (GŘ DEFIS), 
do jehož působnosti spadá sledování i správa obou směrnic, rovněž povede k vytvoření 
silnějších vazeb mezi těmito směrnicemi a v konečném důsledku ke skutečné integraci 
obranného průmyslu do vnitřního trhu;



PE657.437v02-00 4/8 AD\1220418CS.docx

CS

3. vyjadřuje politování nad přetrvávající roztříštěností evropského trhu s obranným 
vybavením, které stále vede ke zbytečnému zdvojování, k nárůstu neefektivních 
projektů a k neúčinným výdajům členských států na obranu; zdůrazňuje, že s ohledem 
na očekávanou hospodářskou recesi vyplývající z pandemie COVID-19, kvůli níž se 
rozpočty na obranu pravděpodobně dostanou pod tlak, je na úrovni EU třeba hlubší 
integrace obranného průmyslu; domnívá se, že efektivitu iniciativ v oblasti obrany, 
které byly zahájeny v uplynulých letech, zejména koordinovaného každoročního 
přezkumu v oblasti obrany (CARD), stálé strukturované spolupráce (PESCO) 
a Evropského obranného fondu (EDF), by rovněž dále zvýšilo účinné uplatňování obou 
směrnic; zdůrazňuje však, že došlo k výrazným škrtům ve financování Evropského 
obranného fondu, evropského mírového nástroje a vojenské mobility, a vyjadřuje nad 
tím politování;

4. zdůrazňuje obavy panující v souvislosti s možnou opětovnou nacionalizací 
dodavatelských řetězců, která by byla v rozporu s cíli směrnic; vyzývá k obnovení úsilí 
o řešení přetrvávajících technologických a inovačních mezer a zpoždění v evropské 
technologické a průmyslové základně obrany s cílem snížit rostoucí závislost Evropy na 
dovozu zboží v oblasti obrany; zdůrazňuje, že má-li být vybudován spolehlivý a úplný 
evropský trh s obranným vybavením a efektivní odvětví obrany, musí Komise předložit 
komplexní celounijní strategii režimu bezpečnosti dodávek;

5. uznává význam spolupráce EU a Spojeného království v obranném průmyslu i stávající 
spolupráce mezi jednotlivými členskými státy EU a Spojeným královstvím;

Směrnice 2009/81/ES o veřejných zakázkách v oblasti obrany a bezpečnosti

6. zdůrazňuje, že převážná část zakázek je stále udělována na vnitrostátní úrovni; 
vyjadřuje politování nad tím, že některé akviziční postupy zůstávají i nadále do značné 
míry netransparentní; vyjadřuje politování nad rozšířeným využíváním výjimek a nad 
přetrvávajícími požadavky na kompenzace, které oslabují spravedlivou hospodářskou 
soutěž na evropském trhu s obranným vybavením; žádá, aby se při nákupu obranného 
materiálu omezilo využívání výjimek a požadavků na kompenzace, čímž se umožní 
rychlejší a lepší rozvoj evropské technologické a průmyslové základny obrany, jenž 
patří k hlavním strategickým cílům obou směrnic; vyzývá k tomu, aby členské státy 
systematičtěji a komplexněji oznamovaly soudržné, přesné a srovnatelné údaje 
o využívání výjimek s cílem zlepšit kontrolu a uplatňování příslušných pokynů Komise; 
vyzývá Komisi, aby zintenzivnila své úsilí a přijala odvážná a proaktivní opatření 
s cílem předcházet zneužívání výjimek a vymáhat směrnici, zejména zajištěním 
účinnosti řízení o nesplnění povinnosti;

7. bere na vědomí rozdíly v míře zveřejňování oznámení o zahájení zadávacího řízení mezi 
členskými státy; poukazuje na to, že by tyto rozdíly mohly narušit vnitřní trh a že 
chybějící reciprocita by mohla odradit členské státy s vyšší mírou uplatňování;

8. poukazuje na to, že je třeba zajistit, aby členské státy důsledně dodržovaly podmínky 
pro uplatňování výjimek, a zejména přísně omezit případné zneužívání článku 346 
SFEU, v neposlední řadě i kvůli nové realitě nadnárodních dodavatelských řetězců 
a projektů nadnárodní spolupráce v oblasti obrany, s cílem zvýšit transparentnost 
a rovnost; vyzývá členské státy, aby se důsledně řídily pokyny Komise k výkladu 



AD\1220418CS.docx 5/8 PE657.437v02-00

CS

podmínek, za nichž lze článek 346 uplatnit; požaduje jasnou definici druhů a vlastností 
výrobků, na něž se mohou vztahovat výjimky, a kontrolu a pečlivé posouzení 
nezbytnosti a přiměřenosti výjimek uplatňovaných členskými státy na základě článku 
346, zejména pokud jejich použití může narušit konkurenceschopnost evropské 
technologické a průmyslové základny obrany;

9. opakuje varování odborníků, že pokud budou členské státy pokračovat ve své stávající 
praxi, kdy průměrně méně než 20 % veřejných zakázek v oblasti obrany vede 
k projektům založeným na spolupráci, budou evropský obranný průmysl a jeho 
způsobilost k technologickým inovacím odsouzeny k postupnému úpadku;

10. vítá ustanovení směrnice, jež mají podpořit zadávání zakázek v oblasti obrany na 
základě spolupráce, a vyzývá členské státy, aby využily všechny možnosti spolupráce 
v opravdovém duchu solidarity, jež jim směrnice nabízí, zejména v rámci Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu a budoucího Evropského obranného fondu; 
doporučuje, aby do nich byly začleněny velké projekty v oblasti obrany, které členské 
státy v současné době uskutečňují na dvoustranném nebo nadnárodním základě mimo 
rámec iniciativ EU v oblasti obrany, neboť je třeba umožnit smysluplnou účast těch 
členských států, které se na uvedených projektech chtějí podílet, zajistit, aby opatření 
byla soudržná, zabránit zdvojování úsilí za účelem lepšího využití peněz daňových 
poplatníků a přinášet trvale přidanou hodnotu pro celou Unii; vyzývá k posílení 
spolupráce prostřednictvím společných projektů výzkumu a vývoje v oblasti obrany 
a akvizic na podporu rozvoje evropské technologické a průmyslové základny obrany;

11. konstatuje, že účast malých a středních podniků na zadávání zakázek v oblasti obrany je 
i nadále nízká; vybízí členské státy, aby řešily příčiny tohoto stavu, usilovaly o omezení 
vstupních překážek a snížení složitosti pro malé a střední podniky a aby se systematicky 
řídily doporučením Komise z roku 2018 o přeshraničním přístupu na trh pro 
subdodavatele a malé a střední podniky, zejména pokud jde o překlady nabídek, 
oznamování velkých programů veřejných zakázek předem a jejich rozdělení na menší 
části, a to s ohledem na náklady a harmonogram programů; vyzývá členské státy, aby 
zveřejnily aktuální přehled technologických schopností malých a středních podniků, 
zejména těch, které se věnují vznikajícím průlomovým technologiím, a umožnily tak 
hlavním dodavatelům v jiných členských státech určit malé a střední podniky 
s odpovídajícími kompetencemi potřebnými pro zahájení společného projektu 
a umožnily a zlepšily spravedlivou a otevřenou soutěž a větší zapojení malých 
a středních podniků a zároveň podporovaly větší transparentnost; 

Směrnice 2009/43/ES o transferech produktů pro obranné účely v EU

12. žádá členské státy, aby projevily plnou politickou vůli zajistit účinné a harmonizované 
provádění ustanovení směrnice 2009/43/ES a nakupovat obranná zařízení ve větší míře 
v rámci EU a lépe spolupracovat v oblasti vývoje a výzkumu; vyzývá členské státy, aby 
využívaly společný výzkum a vývoj a nákupy v oblasti obrany s cílem zvýšit 
interoperabilitu mezi svými vojenskými složkami; vyzývá Komisi, aby pomáhala 
členským státům při provádění směrnice a pokračovala v dialogu s vnitrostátními 
orgány o této záležitosti;

13. vyzývá Komisi, aby podporovala zapojení malých a středních podniků do 
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přeshraničních projektů a zvyšovala informovanost o nástrojích a přínosech směrnice, 
zejména pokud jde o malé a střední podniky;

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí soudržnější výklad a důslednější provádění společného 
postoje EU týkajícího se vývozu zbraní, aby se omezila roztříštěnost vnitřního 
obranného trhu EU a posílila soudržnost její zahraniční politiky; zdůrazňuje, že Rada ve 
svých závěrech ze dne 16. září 2019 konstatovala, že posílení evropské technologické 
a průmyslové obranné základny by měla doprovázet užší spolupráce a sbližování 
v oblasti kontroly vývozu vojenských technologií a vybavení; vyzývá k přijetí opatření 
za účelem vyplnění veškerých mezer a vyřešení nesrovnalostí či rozporů mezi směrnicí 
o informačních a komunikačních technologiích, společným postojem a nařízením 
o zboží dvojího užití; trvá na tom, že je důležité plně zohledňovat čl. 4 odst. 8 směrnice 
2009/43/ES; zdůrazňuje, že by již nebylo zapotřebí předchozího povolení před zpětným 
vývozem výrobků a součástí, pokud by se společný postoj vykládal a prováděl jednotně;

15. doporučuje provést odpovídající analýzu dopadu obou směrnic na spolupráci mezi EU 
a Spojeným královstvím v odvětví obrany v situaci po brexitu; vyzývá k vypracování 
zvláštních ustanovení o spolupráci v oblasti obranného průmyslu mezi EU a Spojeným 
královstvím v souladu se zvláštnostmi jakékoli obecné dohody, které by strany mohly 
dosáhnout;

16. vyjadřuje politování nad omezeným využíváním obecných licencí k transferu; vyzývá 
členské státy, aby zvýšily transparentnost tím, že budou důsledněji provádět doporučení 
Komise týkající se sladění oblasti působnosti a podmínek toho, na které produkty se 
vztahují obecné licence k transferu; vyzývá Komisi, aby posoudila provádění svých 
doporučení a vypracovala o této věci zprávu; zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy 
zajistily překlady vnitrostátních předpisů o licencích k transferu; vyzývá Komisi, aby 
členské státy plně podporovala a byla jim nápomocna při vypracovávání 
harmonizovaných souhrnných a individuálních licencí k transferu pro projekty 
Evropského programu rozvoje obranného průmyslu a Evropského obranného fondu; 

17. zdůrazňuje, že je důležité zajistit dostupnost a použitelnost online databáze Rejstříku 
certifikovaných podniků vyrábějících produkty pro obranné účely (CERTIDER), 
systematicky zveřejňovat podrobné údaje o transferech zbraní v rámci EU a zamyslet se 
nad tím, zda není zapotřebí aktualizovat stávající statistický rámec tak, aby lépe 
zohledňoval obranné a zbrojní činnosti, s cílem zajistit smysluplnou kontrolu a řádné 
posouzení provádění směrnice 2009/43/ES; vyzývá členské státy, aby každoročně 
předkládaly Komisi zprávu o používání obecných licencí k transferu a individuálních 
licencí; vyzývá Komisi, aby průběžně aktualizovala oddíl databáze CERTIDER týkající 
se obecných licencí k transferu; za tímto účelem vyzývá členské státy, aby Komisi 
systematicky oznamovaly veškeré změny svých obecných licencí k transferu.
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